
 ىرود باتك
 ۲۰۴۴ ةنسل ( ١4 ) مقر

 ناشب
 ةيبيرضلا قطانملاو تايرومأملا لمعل ةحلصملا ةطخ

 1١11/١١/١ نم ًارابتعا

 ام ىلع ءانثلاو ركشلاب نيلماعلا ةداسلا عيمج ىلإ ةحلصملا مدقتت
 بهي نأ لجو زع هللا اوعدنو ‹ ىضاملا ماعلا لالخريبك دهج نم هولذب
 . ءاخرلاو مدقتلا نم ديزملاو نامألاو نمألا رصم

 ماعلا اذه نوكي نأ ديدجلا ماعلا ةيادب عم ةحلصملا علطتت ذإو
 ةمدخ ميدقتلو ىبيرضلا لمعلا ءادأ ريوطت وحن ةديدج ةوطخ ةباثمب
 . ةحلصملاو نيلومملا نيب ةقثلا ةدايزل امعدو ةزيمتم

 نسم ارابتعإ اهب لمعلا أدبي ىتلاو ةيرصملا بئارضلا ةحلصم ةطخ
 ىستلا ةلودلل ةماعلا تاسايسلا تاهجوتل اذيفنت تءاج 111
 ةيجيتاتسإلا فد فهألا قي يآقحت ىلإ فت
 ىطخب ريسلاو ةلماكتم ةيبيرض ةموظنم ذيفنت وحن ةيلاملا ةرازول
 . ةيبيرضلا ةلادعلا قيقحتو ءادألا يف ةيلعافلا اهباسكإل ةنزاوتم

 ةحراصملا ىلع تصرح دقف كلذ قيقحت ىلا ةحلصملا اوبصت ذإو
 كلذكو ءنيلماعلا ةفاكل يفيظولا اضرلا قيقحت ىلع لمعلاو ةيعقاولاو
 ىلإ فدهت ىتلاو ةطخلا عضوو دادعا دنع ةصتخملا تاهجلا ةكراشم
 . ةلودلل ةماعلا ةنزاوملاب هقيقحت فدهتسملا طبرلا قيقحت ىلع لمعلا

 -: ىتآلا ةاعارم ىلإ ةحلصملا هبنت اذل

 كا
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 : ةحلصملا ةطخ اهيلع زكترت ىتلا سسألاو ءىدابملا

 ةيونسلا صحفلا ةطخب ةدراولا تافلملا ةفاك صحف نم ءاهتنالا : لوا

۹ 

۹ 

 : ناشلا اذه ىف رداصلا باتكلل ًاقفو
 اقبط ٠١1١ ةيبيرضلا ةرتفلا نع ةمدقملا تارارقإلا ةنيع صحف
 .هتاليدعتو ۲٠٠٠١ ةنسل ٩١ مقر نوناقلا نم (4 4) ةداملل
 ةيونسلا تانيعلا نمض اهرايتخإ قباسلا تافلملا صحف لامكتسإ
 . ٠٠۲۰ ةنيع ىتح صحفلل ةقباسلا
 ىلإ ةدنتسملا تارارقإلا ادع اميف ةمدقملا تارارقإلا عيمج صحف
 (54) ةداملا ءوض ىف اهصحف متي ثيح ة ظتنم تاباسحو رتافد
 .هتاليدعتو ٠٠١5 ةنسل (51) نوناقلا نم

 صيخارت اهل ىتلا تاعوبطملاو تالجملاو فحصلا تافلم صحف
 تارتفل رصم ىف عيزوتلاو عبطلاب حيراصت ىلع تلصحو ةيبنجأ
 . ةددحم

 لكشلا رييغت تالاحو ةطبترملاو ةقيقشلا تاكرشلا تافلم صحف
 اهدوجو لاح ىفو ةنيعلا تافلمب اهطابترإ توبث لاح ىنوناقلا
 .اهعم قيسنتلا متي ىرخأ ةيرومامب
 . صحفلا ةداعإب رارق اهل ردص ىتلا تافلملا صحف
 ةدمل ةرجاتسملاو ةرجؤملا تآشنملا تافلم ةبساحم ةعرس
 ءاهتنإ خيراتلو ١455 ةنسل (؛) مقر نوناقلل اقفو ةدودحم
 . راجيإلا دوقع
 . ىنوناقلا داعيملا دعب ةمدقملا ةيبيرضلا تارارقإلا تالاح صحف
 دعب ةيبيرضلا تارارقإلا مدقت مل ىتلا تافلملاو تارايسلا تافلم
 . طاشنلل اهتلوازم رارمتسإ نم دكأتلا

 ٠- ةطخلا ةنس ةياهن ىتح ةلدعملا تارارقإلا عيمج صحف .
 ١- طبرلاو صفهفلا تاءارجإ ءاهنإب تايرومأملا مازتلإ رارمتسإ
 ةردافغملاو فقوتلا) ةلجاعلا تالاصعلل ةبسنلاب ليسصحتلاو
 ىنوناقلا نايكلا يف ريغتلاو ءطاشنلا نع ايئزج وا ًايلك لزانتلاو
 تارقفلا لالخ متت ىتلا (خلإ ...... سالفإلا راهشإو دادرتسإلاو
 ةنسل ٩١ مقر نوناقلا ماكحأل اقبط ةعضاخلا ةيبيرضلا
 .هتاليدعتو 5
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 ارركم ه5 ةداملا ماكحا قيبطتي مامتهالا ةرورض ىلع ديكأتلا -
 ةررقملاو ٠٠٠٠ ةنسل ٩١ نوناقلا ماكحأ تاليدعتب ةصاخلا
 ةنسل 45 نوناققلاب ةلدعملاو 7١١4 ةنسل ه7” نوناققلاب

 ا هيرجت ىشتلا حا برالا تا عيزوت نشب ٠١
 ۷١ مقر نوناقلا كلذكو صاخشالا تاكرشو لاومالا تكرش
 . ةيلاملا قاروالا يف لماعتلا نأشب ۲١٠۷ ةنسل

 ٠١ نوناقلا نم ٤١ ةداملا تالاح صصفب عارسإلاو مامتهالا ۳
 . ةيراقعلا تافرصتلا ةبساحمب ةصاخلا هتاليدعتو ٠٠٠٠١ ةنسل

 ىرسيال هغمدلاو .اهمكح ىف امو تابترملاو روجألا تافلم ٠١
 عيمج ىلعو لماكلاب اهصحف متيو ةنيعلاب صحفلا ماظن اهيلع
 رخآ ىتح تافلملا هذه صحف نم ءاهتنإلا ةعرس تايرومأملا
 ةنيعلاب ةدراولا تافلملا صحفل ةيولوألا ءاطعإ عم ةيبيرض ةنس
 . ( ىنهم - ىراجت )

 ذيفنتلاب ةيبيرضلا زكارملاو تايرومأملاو قطانملا ةفاك مازتلإ ٠١
 تال ح ةدوج ةهعجارم ريياعمو دعاوقل قييقدلا

 (؛١4) مقر يرودلا باتكلاب هقفرملا جذامنلل اقفو صمففلا
 . هب ةدراولا ريراقتلاب صحفلل ةيزكرملا ةرادإلا ٠١117 ةنسل

 ةداسلل ةماهلا تافلملا ضعب صحف دانسإ ةيرومأملا سيئرل 5
 صصحفلا ماع ريدم نم دمتعتو نونشلا ىريدم وأ نيعجارملا
 ةطخلا قيقحت ةيرومأم لكل نكمي ىتح تايرومأملا ءاسؤر وأ
 . اهذيفنتل ططخملا تقولا ىف كلذو ةلماك

 ةسفياتنوو كنت ةكيفقلا دو ھجنا ف تك قلقا مے مور ةالكتلا صك ۷
 .ةيبيرضلا قطانملا عاطق فارشإو

 هذفانم دسو ىبيرضلا برهتلا ةحفاكمو ىبيرضلا عمتجملا رصح ماكحإ : أيناث
 : ىبيرضلا ىعولا ةيمنتو
 ىلع رصحلا تالمح ميعدتب مامتهإلا لالخ نم كلذ نوكيو .

 لكاهلوازي ىتلا ةطشنألا ةفاكل يفارغجلا حسملاو ةعيبطلا
 اقفو كلذو بئارضلل عضخت ىتلا ةيلاملا هتالماعت مجحو لومم
 ةمءعاوملا ثادحإل ىناديم رصح لالخ نم ددحم ىنمز جمانربل
 كلذ متي نأ ىلع نيلومملا ددعو ةينكسلا ةعقرلا نيب ةبولطملا
 . قطانملاو تايرومأملا ءاسؤرل رشابملا فارشإلا تحت

5 
 يقوش قزارلا دبع / ةحدصنلا سيئر بتكم /يواكم ماشه



 : ةيبيرضلا تارخاتملا ىلع زاهجالاو هليصحت فدهتسملا قيقحت : ثلاث
 ةيبيرضلا تاداريالا ىف ومن لدعم قيقحت ةلودلا فدهتست ٠

 ةليصحلا طيشنت ىلع داجلا لمعلاب هللا ةئيشمب كلذ ققحتيو
 نكمتت ىتح ماعلا لالخ لسعلا مايأ عيمج ىلع دهجلا عيزوتو
 . ماعلا اذه اهيلع ىقلملا ريبكلا ءبعلا ةهجاوم نم ةحلصملا

 ةبقارم عم ةيبيرضلا تارخأ تملا ليصحت ةعباتم بجي مش نمو .
 مدعو اهديعاوم ىف طاسقألا دادس ةعباتمو ايموي ليصحتلا
 نود ةليوط ةرتف اهؤاقب وأ زجحلا رماوأ رادصإ ىف ريخأتلا
 .ذيفنت

 اهليصحت رذعتملا غلابملل ىبيرضلا طاقسإلا ىلع زيكرتلا بجيو «
 تارخأتملا هذه مجح نم للقي امم ىئاقلتلا طاقسإلا ةصاخو
 لمع كذكو ةيرومأم لكب اهل ىقيقحلا فقوملا رهظيو
 ىف ذخألاو ةقدلا ةاعارم عم لومملا ديصر رهظت ىتلا تايوستلا
 مكاحملا ماكحأو «نعطلا ناجل تارارقل اقبط طبرلا ليدعت رابتعإلا
 .خلإ ... تاعزانملا ءاهنإ ناجلو

 : اهذيفنت ىراجلا ةيونسلا صحفلا ةطخب ةدراولا تافلملل طبرلاو صحفلا : أعبار

 ةيونسلا صحفلا ةظخب ةدراولا تافلملا صحف ىلع زاهجإلا «
 تالاحلا ىلع طبرلاو تافلملاب ةفلختملا تاءارجإلا نم ءاهتنإلاو
 ىف ططشلا وأ ةالاغملا نع دعبلا ةةعارمو طبرلل ةحلاصلا
 ةيرهوج بابسأل الإ ةيبساحملا رتافدلا ضفر مدعو ةبساحملا
 ةرداصلا ةيرودلا بتكلاو ةيذيفنتلا تاميلعتلل اقبط ةيعوضومو
 نسم ةدراولا ةيمسرلا تانايبلا ىلإ عوجرلا عم ناشلا اذه ىف

EE E, 
 لالخ صصحفلا ءارجإ لبق تاشنملاو ةطشنألا ةنياعمب مايقلاو
 رارقإلاب درو ام ىلع كلذ ةقباطمو ةبساحملا عوضوم ةنسلا
 . لومملا نم مدقملا ىبيرضلا

 لمعلا ءادا تاصصخت نم صصخت لك ىف ةنكيملل لثمالا لالفتسالا -: ًاسماخ
 : ةحلصملاب

 . ةلماكلا ةنكيملا قيبطتل اذيفنت كلذو «
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 ةيبيرضلا تايروماملاب نيلماعلا ةءافك عقرب مامتهالا -: ًاسداس
 لاجم ىف ةبسانملا ةربخلا مهباسكإو ةيرشبلا رداوكلا ليهأت «

 ةينهملا ةءافكلا نم ىلاع ىوتسم ىلإ لوصولل صصختلا
 ءاقترإلل كلذو ةيبيردتلا تارودلاب مامتهإلا قيرط نع ةبولطملا
 . ءادألا ىوتسمب

 . اهعابتإ نيعتي ىتلا ةماعلا تاميلعتلاو دعاوقلا : ًالوأ
  ءادألا تالدعم : ًايناث

 . قيفنتلا ةعباتم : ًاثلاث

 . صحفلا ةطخ ذيفنتل ةماعلا تاميلعتلاو دعاوقلا ةو

 ةفاك صحف نم ءاهتنإلا ةرورض ىلع ةحلصملا ةطخ زكترت

 صفخفلا ةطخب ءاج امل آقفو ةيلاحلا ةنيعلاو ةقباسلا تانيعلا تافلم

 . صحفلل ةيزكرملا ةرادإلا نم ةرداصلا ةيونسلا

 ةنسل (ه) مقر ىرودلا باتكلا ماكحأ ذيفنتب تايرومأملا مازتلإ 2
 تانايبلا ثيدحتل اهعابتإ بجاولا تاءارجإلا نشب 64
 . ىبيرضلا ليجستلا مقر ىلع دامتعإلاو ةيبيرضلا

 تافلم اذكو ةماهلا تافلملل ةصاخ ةيولوأ ءاطعإ بوجو ۲
 تافلمو ةيبيرضلا مهتارارقإب اومدقتي مل نيذلا نيلومملا
 تالاحلاو ةيفصتلا تحت ىتلا وأ طاشنلا نع ةفقوتملا تآشنملا
 يفريغتلا وأ ينزجلا وأ يلكلا لزانتلاو ةرداغملاو ةلجاعلا
 ةرجؤملا تآشنملا تافلم ةبساحم ةعرس عم ىنوناقلا نايكلا
 ىفخلإ(155١ ةنسل ؛ مقر نوناقلل اقبط) ةدودحم ةدمل
 .۲۰۲۲/ ۹/۳۰ هتياغ دعوم

 . ةيبيرضلا تاقحتسملا ليصحتل ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاخنإ ةعرس عم
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 ةيرصملا يالرضلا ةحلصم

-۳ 

3 

2 

 5و

-۸ 

٩ 

 ةدراولا ةيبيرضلا زفاوحلاب عتمتت ىتلا تافلملا عيمج صحف
 ةنسل (١؟) مقر رامثتسإلا زفاوحو تانامض نوناق ماكحأب
1۷ 

 ةماهلا تافلملل قيقدو لماش رصح لمعب ةيرومأم لك مزتلت
 ةنس نع اهصحف بجاولا ( نيلومملا رابك ) ةليصحلا تاذ
 اقبط تافلملا درجل ةحاصملا ةطخ اهنع ترفسا ىتلاو هطخلا
 عم قيستتلاب كلذو ۲١٠١۷ ةنسل ؟ مقر يرودلا باتكلل
 و ا ت نمش اچار صلال ةلايزكرملا ةزانإلا
 .ًالصأ اهجاردإ مدع
 تافلملل صحفلا ىف ةيولوألا نوكت ناب ةيرومأم لك مزتلت
 دانسإ ةيرومأملا سيئرل و ةمظتنملا تاباسحلا تافلمو ةماهلا
 ةءافكلاو ةربخلا ىوذو نيعجارملا ىلإ اهضعب وا تافلملا كلت
 نيلوكسم ةقطنملا سينرو ةيرومأملا سينر ربتعيو ءةيلاعلا
 . تافلملا هذه صحف ةطخ ذيفنت ىدم نع ةرشابم ةفصب
 تبث اذإ إلا ىنوناق بساحم نم ةدمتعملا رتافدلا ضفر مدع
 دنع ةيرومأملا سيئرلو اهماظتنإو اهتنامأ مدع ىداملا ليلدلاب
 رتافدلا ضفر بابسأ ةيدج نم ققحتلا صحفلا تالاح دامتعا
 كلذ قيبطت نم ققحتلا ةيبيرضلا قطانملا ءاسؤر ةداسلا ىلعو
 . تافلاخم ىأ ضرعو ةقد لكب
 نيدتقتلا ةة يرطب هيف ةر ضير متي ىلا تلات ةبسمتلاب
 ىلإ ًادنتسم ةيعوضوم سسأ ىلع ىسنبم ريدقتلا نوكي نأ بجي
 ةيرودلا بتكلاب مازتلإلا عم تايرحتو تانياعمو تاشقانم
 تاميلعتلاو تالاحلا هذه صخفل ةمظنملا ةيرازولا تارارقلاو
 ٠٠۲۰ ةنسل (١٠)مقرو ٠١ ٠ ةنسل )٠١( مقر ةيتنيفنتلا
 . ٠٠٠۲١ ةنسل )٤۹( مقرب ةلدعملاو
 ءاج ااو ۲0۷ ةقلسلا؟ يرودشلا باككلاي ماجام ذيفنت ىعارب
 تاءارجاو طباوض نأشب ۲١٠۷ ةنسل ١ مقر كاردتسالاب
 . نعطلا مدعل طبرلا
 تالماعمب ةصاخلا تادنتسملاو قاروألا ةفاك قافرإ نيعتي
 رضظن تحت نو كتل لوأب ًلوأ ةيبيرضلا مهتارارقإو نيلومملا
 تاونسلا نع صصحفقلا ةركذم اهتانايب نيمضت عم نيصحافلا
 . ةينعملا

 ا
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 دعبإلا طاشنلا فشك ىف هجاردإو فلم ىأ دامتعإ متيال ٠-
 هراطخإو ةفلختم تاءارجإ نم هب ام ةفاك زاجنإ نم ققحتلا
 . ىلآلا بساحلا ىلع تافلملا ليجستو بئارض )١5( جذومنب
 هتيسهأ ةجردب طاشنلا فشكب فلملا رهظي نأ نيعتي ١
 درواملاقبطو :ةيرومأملا ةيناسصحإب ةدرو لا
 امع رظنلا ضغبو ۲١۲۲( ةنسل ]”١[ مقر يرودلا باتكلاب)
 . باتكلا اذهب تاميلعت نم ءاج ام ءانثتساب صحفلا هنع رفسي

 ةنسل ٠١ مقر ىرودلا باتكلا قيبطتب تايرومأملا مزتلت -۲
 ةيراجت ةطشنأ ةفاضإ دنع هتاعارم بجي ام ناشب) 7
 . (ىرخأ ةطشنأ تافلمل
 اقبط طبرلا ليدعت عم لوأب ًالوأ تالاحلا ريدصت ةعرس نيسعتي ١-
 . ةرداصلا ةيئاهنلا ماكحألل
 ىلع نيلومملا نيوانعو ءامسأ ةباتك ةحصب مامتهإلا نيسعتي ١4-
 ذاغتإو مهيلإ ةلسيرملا ةيبيرضلا جذامنلاو تاراطخإلا
 ةدترملا جزامنلاو حنة ِيفنوناقلا تاءارجإلا
 (؟05) مقر دحوملا ةيبيرضلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اذافن
 ىنوناقلا وحنلا ىلع اهب نيلومملا نالعإ ةداعإو ۲٠٠١ ةنسل
 . حيحصلا
 اقبط تايرومأملاو قطانملاب ةيرشبلا دراوملا ةلكيه ةداعإ ٠١

 . ةددحم ةيملع ريياعمل اقفو اهتاجايتحإل
 ةينفلا ةوقلا نم % ٠١ : صيصختب ) تايرومأملا مزتلت ١-

 ذيفنتل كلذو ( صصحفلا ةبعشب لمعلل لقألا ىلع ةيصصختلا
 ٠ ةطخلا

 ةيرومأم لك ىدل ةمكارتملا نوعطلا ىلع زاهجإلا ةعرس نيتي -۷
 ةنجللا ىلإ اهيف لصفلا متي مل ىتلا نوعطلا ةلاحإ ةعرس عم
 . نوناقلل اقفو اهتايلونسم لامعإل ةصتخملا ةيلخادلا

 نم ًالكو ةيبيرضلا ذفانملاو زكارملاو قطانملا عاطق ىلع -
 ةمعجارملل ةماعلا ةرادالاو يبيرضلا صصحفلل ةيزكرملا ةرادالا

 داع
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 : ءادألا تالدعم : ايناث

 بجيامل ىندألا دحلا لثمت باتكلا اذهب ةدراولا ءادألا تالدعم
 ةقطنملا سيئر فارشإ تحتو ةيرومأم لك ىلعو تازاجنإ نم هذيفنت
 اهب ةلماعلا تافلملا مجحو بسانتت ءادأ تالدعم عضو اهجعبتت ىتلا
 مازتلإلا نيلماعلا ةداسلا ىلعو .تافلملا درج هنع رفسا املا قبط
 كلت ءادأ ىف ريصقتلا ةلاح ىفو ةقد لكب ةيرومأم لكل ةيلخادلا ةطخلاب
 05.8١١ ةنسل(١١١)مقر ىرازولا رارقلا ذيفنت متي تالدعملا
 . 7١١١ ةنسل ( ۲۹۸ ) مقر روشنملا
 : ةصاخلا ةعيبطلا تاذ تايروماملاو ةيبيرضلا زكارملا -|
 يطسوتمو رابك زكرم / نيلومملا رابك ناث زكرم /نيلومملا رابك لوا زكرم)
 يطسوتم زكرم /:هرح نهم نيلومملا رابك زكرم / يرحب هجو نيلومملا
 مستت امل أرظن (رامثتسالا تايرومأم ؛ةمهاسملا تاكرشلا يتيرومأم «نيلومملا
 صحفلا ىف ءادألا بولسأ ىلع سكعنت ةصاخ ةعيبط نم تاهجلا هذه تافلم هب
 ذاتسألا ديسلا ةقفاوم هيلإ ىهتنت امل اقفو مييقتلا سسأو ءادألا تالدعم ديدحت متي
 . نأشلا اذه يف ةيلاملا ريزو /روتكدلا

 : ىعانصلاو يراجتلا طاشنلا تافلم صحف
 ةطقن ۷١ ددع زاجنإب صحافلا رومأملل ءادألا لدعم ددحي

 )٠١( صحف لباقم يندا دحك ةطقن 48 ددع نمضتت نا يلع ايرهش
 عفترم) ةففلا نم يعانصلاو يراجتلا طاشنلا تاداريا تافلم نم فلم
 رارقإلا وأ طبر رخآ ساسأ ىلع ةبوسحم اهلداعي ام وأ (رطاخملا
 صحفلا ةنس نع مدقملا
 -:(رطاخملا عفترم ) ةئفلاب اهتلداعمو تافلملا مييقت سسأ

 باسح ىف سايقلا هدحول اساسأ ىعانصلاو ىراجتلا طاشنلا ذختي ١-
 ةيرابتعالا صاخشألا تاكرش فلم مييقت متي نأ ىلع ءادألا تالدعم
 ةلاح ىفو « ةيئاصحإلا هتيمهأ ةجرد بسح (دحاو فلم) ةدحاو ةدحوك
 ىراجتلا طاشنلا نم هتاداريإ فالخب لومملل رخآ داريإ دوجو
 ةيراجت ريغ نهم) ةبيرضلا ءاعول ةنوكملا تاداريإلا نمض لخدي امم
 اذهب نيبم وه امك داريإلا اذه صحف مييقت متيف (ةيراقع ةورش -
 .باتكلا
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 ىراجتلا طاشنلا ىلإ ابوسنم ةيراقعلا ةورثلا طاشن مييقت متي ۲
 تالدعم باسح ىف سايقلا ةدحو هنأ ساسأ ىلع ىعانصلا وأ
 . ءادألا

 مييقت ىف قحلا نوئشلاو مومعلا ىريدمو ةيرومأملا سيئرل -*
 ىف مهاستو ريبك دهج اهيف لذبي ىتلا طاشنلا ةيادب تافلم
 . ةليصحلا قيقحت

 تايئاصحإو ةيرهشلا طاشنلا فوشك ىف تافلملا مييقت متي -4
 ةنسل ]١5[ مقر يرودلا باتكلا دعاوقل اقبط تايرومأملا
 يعانصلاو يراجتلا طاشنلا تافلم مييقت سسأ ناشب 7
 ءانثتساب ةيراقعلا ةورشلا تادارياو ةيراجتلا ريغ نهملاو

 :ىليام
 طاقنلا ددع نایب

 طاقن ٤ يراجتلا طاشنلل ةدجتسملا تافلملا صحف

 هينج نويلم نم رثكأ تالماعت اهب ىتلاو يعانصلاو
 . (رطاخملا عفترم) ةئفلا نم ةلاحب موقت
 ةنس لكل طاقن ؛ | نم اهب حبرلا ىفاص ديزي ىتلا ةيريدقتلا تافلملا

 ةئام) هينج ٠٠٠٠٠١ نع رارقإ وأ طبر رخآ عقاو
 نم ةلاحب ةنس لك لداعت (هينج فلا نوسمخو
 . (رطاخملا عفترم)ةئفلا

 تانايب ىلع عالطإلاو ةشقانملاو ةنياعملا ةمات تافلملا هذه
 مصخلا جذامت عيمجتل ةيزكرملا ةرادإلا نم ةدراولا مصخلا
 تانايبلا ) لثم ىرخألا تاهجلاو ةبيرضلا باسح تحت ليصحتلاو

 . ( ةطخلا ةنس ىتح صحفلا متي نأو تاهجلا ةفاك نم ةدراولا

 ةداعإ نوئشلا و مومعلا ىريدمو ةيرومأملا سينرل زوجي -
 نماريبك ادهج اهصحف بلطتي ىتلا ةماهلا تافلملا مييقت
 ةيرورضو ةمزال نوكت ىرخأ لامعأ ىأ وأ صحافلا رومأملا
 ءادألا دعم قيقحتب لكك ةيرومأملا مايق طر شبو صصحفلل

 اهتافلم ةفاك صحف ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي ىذلاو اهنم بولطملا
 ةيئاصحإلاب كلذ حيضوت عم 1017/1/٠ هتاغ دعوم ىف

 . ةيرهشلا
 تو
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 ىراجتلا ططشنلا تاداريا) ةمظتنملا تاباسحلا تافلم 1
 -: (يعانصلاو

 لك مييقت متسيو (بطف [صحف رتافنلاو تاياسحلا صف نيعتي 0
 امب -رطاخملا عفترم ) ةنفلا نم فلم ؟ ددعب تاباسح فلم
 صخصفلا متي نأ ىلع (صصحق ةنس لك نع طاقن ۸ لداعي
 ,ةطخلاة نس ىتح

 ةجرد بسح فلملا مييقت متي ىلعفلا صحفلا مدع ةلاح ىفو .
 تاباسحلل ىطفقلا صحفلاب دصقيو ) ةيناصحإلا هتيمهأ
 ةعقوم ةيمسر لامعأ رضاحمب تادنتسملاو رتافدلا صحف
 . ( لومملا ليكو وأ لومملاو رومأملا نم

 -:يلاتلا وحنلا ىلع ىرخألا ةيريدقتلا تافلملا مييقت متيو -۷
Eطاقنلا ددع  

 طاقن ٤ __ (رطاخملا عفترم ] ةلفلا نم فلم صحف
 ةطقن ۲ (رطاخملا طسوتم ) ةنفلا نم فلم صحف
 ةطقن ١ 1 (رطاخملا ضفخنم ) ةنفلا نم فلم صحف
 ةرجألا تارايسلا ) فلمل رشابم قافتإب صحف
 ةطخلا ةنس يتح ( فيفخلا لقنلاو
 ةطقن ٠,۷١ أ تارارجلاو E ETE ا
 ةطخلا ةنس ىتح ( ةيعارزلا
 ةطقن ١ ةشورفم ققش ) ةيراقع ةورث داريا فلم صحف
 داريالا يفاص ناك يأ ( ةدملا ددحم راجيا -
 طاقن ٤ نودب) نكيمملا ىريدقتلا صحفلا تافلم مييقت متي
 ٠٠٠۸( ةنسل (۲۹) ىرودلا باتكلل اقبط تانايب
 فلم لداعت جمانربلا ىلع فلم )٠١( لك صحفب
 ددع حيضوت عم (رطاخملا ةعفترم) ةففلا نم
 تايئاصحإلا ىف جمانربلل اقبط ةزجنملا تافلملا
 ةراداللةيزكرملا ةرادإلا ىلإ درت ىتقتلا
 .يجيتارتسالا
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 : ةيرومأملاب نوعطلا ديصر -۸
 هجو وریا نو جب یوو واو نكح ےک كفر

 عيزوتب ةيرومأملا سيئر موقي ةيرومأملاب نوعطلل ديصر
 . اهيف تبلا ةعرسل نوعطلا

 -: ( ةرحلا نهملا ) ةيراجتلا ريغ نهملا تاداريإ : ايناث
 -: ةمظتنملا تاباسحلا تافلم ١

 يرتفد فلم لك مييقت متيو ايلعف اصحف رتافدلا صحف نيعتي «
 لك نع طاقن ؛ لداعي امب -رطاخملا عفترم ) ةففلا نم ةلاحب
 صحفلا مدع ةلاح ىفو « « (ةطخلا ةنس يتح صحف ةنس

 . ةيريدقت ةلاحب فلملا مييقت متي ىلعفلا
 -: ةيريدقتلا تافلملا -؟

 ىنهملا طاشنلا نم هتاداريإ ىلع لومملا لخد رصتقإ اذإ «
 ةنس نع مدقملا رارقإلا وأ طبر رخآل اقبط تافلملا مييقت متي
 : ىلاتلا وحنلا /

 طاقنلا ددع نایب
 طاقن ٤ (رطاخملا عفترم ) ةئفلا نم فلم صحف

 ةطقن ۲ (رطاخملا طسوتم ) ةنفلا نم فلم صحف
 ةطقن ١ (رطاخملا ضفخنم ) ةئفلا نم فلم صحف
 ةطقن ٠,5 | اهل ررقملا ينوناقلا ءافعالا ةرتف لالخ ةيراجتلا ريغ نهملا فلم صحف

 (ةسيراقع ةورسث - يراسجت طاسشن ) ىرسخا ةسيعوا ىسلع لوسمملا تادارسيا نمسضت اذإ امأ
 فيغو تست فسسملا سسسيالل فلت انتميوقت ميس

E]اخشاألا تاكرش تافلم) فامو تابترملا  
 ت دارفألا
 ةطقن )۷١( ددع زاجنإب صحافلا رومأملل ءادألا لدعم ددحي «

 طاقنلا ددع نيب
 هطقن ٠ ,5 ةطخلا ةنس يتح طقف دحاو لماع هب اهمكح يف امو تابترم فلم صحف

 ةطقن ١ |( لامع » يتحو لماع نم رثكا ) هب اهمكح يف امو تابترم فلم صحف
 ةطخلا ةنس يتحا

 ةطقن ١,5 [ةنس يسب عاصر وج راقت هني يتلا راف انو تاي
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 تالاحلاو ةيموكحلا حلاصملا ىلع شيتفتلا يئارض تايرومام 3
 ةطقن (؟5) ددع زاجنإب صحافلا روماملل ءادألا لدعم ددحي .

 :يلاتلاك مييقتلا متيو ايرهش
 نايب طاقنلا ددع |
 طاقن ٦ وأ تانيهلا وأ ةيموكحلا ةحلصملا وأ ةرازولا فلم صحف
 ةنس لكل لك ةطخلا ةنس ىتح خلا .. . ةيدنألا وأ تايعمجلا
 . ( رطاخملا عفترم ) ةنفلا نم فلم ٠,١ = صحف ةنس

 نم ريبك دهج اهيف لذبي ىتلا تافلملا مييقت ةاعارم عم «
 لامعأ ىأ وأ ةليصحلا قيقحت ىف مهاستو صحافلا رومأملا
 ةيرومأملا مايق طرشبو صصعفلل ةيرورضو ةمزال ىرخأ
 حيضوت ةاعارم عم اهنم بولطملا ءادألا لدعم قيقحتب لكك
 مييقتلا ةداعإ متي نأ ىلع ةيرهشلا ةيئاصحإلاب كلذ
 سيئرو صفخفلا ريدم و عجارملا لبق نم هدامتعإو
 . ةيرومأملا

 -: ةيراقعلا ةورثلا تاداريإ : ًاعبار
 نأ ىلع (ةطقن )١ لداعي ةيراقع ةورث تاداريإ فلم صحف «*

 . ةطخلا ةنس ىتح صحفلا متي
 - ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تافلم صحف :اسماخ

 ةطقن ۷١ ددع زاجنإب صحافلا رومأملل ءادألا لدعم ددحي ٠
 ىلع ۲١٠۸ ةنسل (۲) مقر صحفلا تاميلعت يغلثو ايرهش
 :يتالا وحنلا مييقتلا متي نأ

 طاقنلاب فلملا مييقت_] لامعالا مقر رطاخملا يوتسم
 ةدحاولا ةنسلل طاقن ٠ | فلا ٠٠٠ يتح ادج ضفخنم
 ةدحاولا ةنسلل طاقن © | هينج فلا ٠٠١ نم رثكا | رطاخملا ضفخنم

 هينج نويلم ٥ يتح
 ةدحاولا ةنسلل طاقن ١ | هينج نويلم ٠١ نم رثكا رطاخملا طسوتم

 هينج نويلم 15 يتح
 ةدحاولا ةنسلل طاقن 8 نويلم 75 نم رثكا رطاخملا عفترم

 ةطقن ۲ | تاونس ددع ناك ايا)يريدقتلا وا يرفصلا فلملا
 (صحفلا
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 ىراجتلا طاشنلا تافلم صحف مييقت ماظنل ةمكاحلا دعاوقلا : ًاسداس
 /اهمكح ىف امو تابترملا / ةيراقعلا ةورثلا / ةيراجتلا ريغ نهملا / يعانصلاو
 اضملا ةميقلا

 دونب ةميق يلع % ةبسنب ةقفاوملاب صحفلا ءاهنا ةلاح يف ١.
 ةنسلا وا فلملا مييقت نم ٠١“ لدعمب طاقنلا ةدايز متي صحفلا
 لاوحالا بسحب

 نم ٠١ نع لقتال ةبسنب ةقفاوملاب صحفلا ءاهنا ةلاح يف .۲
 فلملا مييقت نم 9175 لدعمب طاقنلا ةدايز متي صحفلا دونب ةميق
 لاوحالا بسحب ةنسلا وا

 لدعمب طاقنلا ةدايز متي ةيلخاد ةنجل لمعب صحفلا ءاهنا ةلاح يف .*
 لاوحالا بسحب ةنسلا وا فلملا مييقت نم 4٠

 ةسارد باستحا متي :ةفاضملا ةميقلا صحف يرومأم يلا ةبسنلاب .4
 تاونس عيمجل ةيبلس جئاتن اهنع جتني يتلا (رطاخملا تالاح )
 . ةطقن )١( لداعي امب ةلاحلا

 وا ةيلع طبرلاو نعط ةنجل رارق يف يارلا ءادبا ةركذم مييقت متي .5
 ناجل نم ةدمتعم تايصوت / ةيلخاد ناجل ةقفاوم يلع) طبرلا
 مكحلا وا رارقلا تاونس عيمجل (ةمكحم مكح / تاعزانملا ءاهنا
 ىلإ تالاحإلا وا ىبيرضلا فقوملا ةركذم وا نسعطلا مدعل طبرلا وا
 ىلع درلا وأ ةرشابم نعطلا ناجل ىلإ تالاحإلا وا ةيلخادلا ناجللا
 امب ( خلإ ..وأ ىرخا تايرومأم ىلإ ةلاحإلا وأ رظنلا ةداعإ ناجل
 ةطقن )١( لداعي
 يترتف نم رثكأل فلملا صحفب صحافلا رومأملا مايق لاح يف ٦.
 (تاونس ةدع وا ةنس صصحفلا ةرتف نوكت دق ) يلاوتلا يلع صحف
 فصنلا يلا صحفلا ةرتفل ةبستحملا طاقنلا ددع ضيفخت متي

 : تايرومأملاب تاءارجإلا بعش : اعباس
 بعشب تاءارجإلا وسمصأمزاجنإل دعم نوكي ٠

 ةفاك زاجنإ عم (ايرهش ةفقن ١٠٠)ددع تاءارجإلا
 ةبجاولا تالاحلا ىلع طبرلاو تافلملاب ةفلختملا تاءارجإلا
 . طبرلل
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 : ةبيرضلا باسح تخ ليصحتلا زكارم وأ تارادإ :ًانماث

 (ةهج /|ةكرش فلم) ٠١ صحفب موقع ءادالا لدعم ددحي *
 :ىلاتلا وحنلا ىلع تاباسح

 . ضيوعت نود ةكرش وا ههج تاباسح ىلعف صحف تافلم )٠١(
 . ديدج فلم رصح ( ۲ )
 . ةكرش وأ ةهج ٠١( ) دادس ةعجارم وا شيتفتب موقم تاباسح صحف فلم ( ؟)

 ةلاحب موقت ( تاكرش / تاهج ؛) ةعباتم وا شيتفت لك بسحي ثيح ٠
 ارشؤم مييقتلا يف قحلا ةهجلا سيئرلو ) تاباسح صحف فلم
 مايأ ددع ةاعارم عم هتيلوئسم تحتو مييقتلل ةيعوضوملا بابسألاب
 . (ةققحملا صحفلا قورف ةميقو لوذبملا دهجلاو ةعجارملاو صحفلا

 ةدعاق ميعدستل عورفلا و تارادالاب مازتلالا تاهج تانايب هفاك ثيدحت .
 0 و هيرود هفصب كلذو هحلصملا تانايب

 : ةيفارغجلا تايرومام اب ةغمدلا ةبعش : اعسات
 زاجتاب ةفمدلا ةبعشب روماملل يرهشلا ءادألا لدعم ددحي ٠

 نوكي نأ ىلع ةطقن ١١١ لددعيامب_دارفأ فلم(١٠1)
 فلمب ىرخألا تآشنملا مييقت متيو لامعألا رضحم ىلع ًالمتشم
 باتكلا اذه ماكحأ ءوض ىف كلذو سايق ةدحوك ذختإ ىذلا دارفألا
 ةيلخادلا ةنجلل ةيرومأملل ةدراولا نوعطلا ةفاك ةلاحإ عم
 : ىلاتلاك مييقتلا نوكيو لوأب لوأ ةصتخملا

 نايب

 ( لماك صحف ) هعورف و كنبلا فلم
 لاومألا تاكرش فلم

 امنيسلا فلم
 ةيباسح هدحو اهب ةيموكح ةحلصم وأ ةماع ةئيه فلم

 نم اهريغ وأ ةيباسح هدحو اهب سيل ةيموكح ةحلصم فلم
 سرادملا و ىداونلا وأ طباورلا وأ تانيهلا

 | _ نالعإلاو ةياعدلا تاكرش وأ ىربك تالحم وأ ةيفحص تاسسؤم فلم
 || تاءارجإلا لماك ىريدقت صحف فلم
 | لاومألا تاكرش ادع ةمظتنم تاباسح فلم

 ةلاح ٣ لك نأ ساسأ ىلع ميقت صيلختلاو ريدقتلا تالاح
 ةلاح لك نعطلا مدعل طبرلا وأ نعطلا ةنجل ىلإ تافلملا ةلاحإ
 ةغمدلاب ةصاخلا تايناصحإلا

 ماكحأو نعطلا ناجل تارارقو ةيلخادلا ناجللا ذيفنت تاركذم
 نعطلا مدع طبر تارارقو مكاحملا
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 هذيفنت بجي امل ىندألا دحلا ىه ةقباسلا ءادألا تالدعم دعثو «
 اهفده نوكيو ةرادإلل ةيميظنت ةطخ عضو ةدحولا سيئر ىلعو
 ةدحولاب نيلماعلا ىلعو تافلملا ةفاك صحف نسم ءاهتنإلا ىساسألا
 ماعلا حلاصلا ققحي امب ةقد لكب اهذيفنتو ةطخلا هذهب مازتلإلا

 ذيفنتب مازتلإلا ةيحان نم افيك ءادألا ىوتسمب ءاقترإلا بجيو
 .افيكو امك زاجنإلا ةعباتم لالخ نم ددحملا اهدعوم ىف ةطخلا

 :ةيفارغجلا تايرومأملاب تامولعملا و رصحلا بعش : ارشاع

 و رصحلا بع ش ىف ءادألا تالدعم مكحت ىتلا ةماعلا دعاوقلا ١-

 :ةيفارغجلا ت تامولعملا
 افلم )٠۷١( عقاوب رومأم لكل ىرهشلا ءادألا لدعم ددحي ٠

 دتعي الو ةعيبطلا ىلع رصح فلم (50) وأ ىبتكم رصح

 ةنياعملا نم ولخي ىذلا فشملا الو ةيبلسلا تالاحلاب

 .تادنتسملا ىلع عالطإلاو ةشقانملاو

 : ىلاتلا هجولا ىلع ةيتآلا لامعألا موقتو -۲

 دقاف وأ فلات لدب وأ ةيبيرض تاقاطب ؛ ديدجت وأ جارختسإ .

 . ةعيبطلا ىلع رصح فلم لداعت
 نزاخم وأ عورف وأ ةطشنأ ةفاضإ وأ ليدعت تابلط «

 ىلع رصح فلم لداعت تالاح " لك تاتايب رييغت وأ

 .ةعيبطلا
 ةيراجتلا ةأاشنمللة غمد وأ لمع ب سك فلم حت ف

 رصح فلم لداعي فلم ۲ لك ةينهملا وأ ةيعانصلا وأ

 بساحلاو رصحلا تالجس ىلإ عوجرلا دعب كلذو ىبتكم
 . ةيرومأملاب ىلآلا

 لك خلإ ... تالافكلا وأ تاضيوعتلا وأ ىواكشلا ىلع درلا «

 . ةعيبطلا ىلع رصح فلم لداعت ( ةلاح ۳)
 متيمليىتلاةيراقعلا تافرصتلا تافلم تانايب لامكتسإ «

 لك تافرصتلا جمانرب ىلع ةدوجوملاو اهيف لصفلا

 . ىبتكم رصح فلم لداعت (ةلاح ۲)
1 

 يقوش قزارلا دبع / ةحلصللا سيئر بتكم /يواكم ماشه



 :(ةفاضم ةميق / لخد ) ةيفارغجلا تايرومأملاب اياضقلا بعش :رشع يداحلا
 ىلع درلاب ةيبيرضلا اياضقلا رومال ءادألا دعم ددحي ه٠

 بلط ىف يأرلاب ريرقت وأ ريبخ ريرقت وأ ىوعد (ةفيحص ؛٠)
 طرتشيو (ةطقن ٠١ لداعيامب ) ةقطنملل هعفر متي ىذلا حلاصتلا

 لبق ةبولطملا تادنتسملاب اعوفشم درلا لاسرإ مامتإ لدعملا باستحإل

 ىوعدلا تانايب ثيدحت كلذكو ءةلودلا اياضق ةنيه ىلإ رهشلا ةياهن
 . ةينوناقلا نوئشلا جمانرب ىلع لوأب وأ ماكحألاو

 : ىلي امك ةيتآلا لامعألا مييقت متيو

 نايب
 . ءاربخلا ريرقت )١( ددع ىلع درلا
 . ةمكحملا مكح ىف ىأرلا ءادبإ ةركذم

 . تانامألاو ريدقتلا رمأ ةيوست ءاهنإ تاركذم (5) لك
 . نعطلا ناجل تارارق ىلع نعط تاركذم )١( لك
 . ةسلج )١( ءاربخلا بتكم مامأ روضحلا
 . لاومأ ليوحت وأ ةرداغم ةركذم )١( ددع |
 .ةبعشلا رومأم نم ةرداص تاداهش (5) لك |
 . ديدبت ةركذم )١( ددع |
 . تاكيشلا حنجو ديدبتلا ىواعد (۲) ددع |
 عيمجل ةافوتسم نوكت نأ ةطيرش حلاصت بلط (؟) ددع ىف تبلا
 حلاصتلا بلط دورو نم عوبسأ اهاصقأ ةدم ىف اهناكرأ

 . ةيرومأملاب
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 || قطان || بودنملا «

 ےک واک نيني س ینا زیر همم لك تقلا 220
 :ةيلاتلا لامع ةقطنملاب اياضقلا ةبعشب

 ةفاك نم ةحلصملا دض وا نم هماقملا اياضقلا عيمجتو رصح ١-

 . ةعباتلا تايرومأملا
 وأ ةحلصملا نم ةماقملا اياضقلا فشكب ًايرهش عاطقلا راطخإ -"

 ةبطاخمل عاطقلا سيئر ىلع ضرعلاب هرودب موقي ىذلاو اهدض
 ضرسعلاو اياضقلا هذه عيمجتل ةينوناقلا نوئشلل ةيزكرملا ةرادإلا
 بتكم عاطق ىلع ضرعلل ةنطوت ةحلصملا سيسئر بتكم ىلع

 .ريزولا روتكدلا
 ةلودلا اياضق ةنيه لشممب ةرشابم لاصتإلاو اياضقلا كلت ةعباتم -

 تاركذملا ميدقتو ةحلصملا وأ ةرازولا نع عافدلاب صتخملا
 ةعباتملاو عافدلا ريضحتل ةبولطملا تادنتسملاو ةينوناقلا
 امب ةحلصملا ةسائر راطخإو ةلوادتملا تاسلجلا روضحو اهناشب

 . اهناشب مكحلا ددص ىف مت
 هيلإ دنسي ام ةفاك زاجنإ ةحلصملل ىئاضقلا بودنملا ىلع نيعتي ٤-

 لامعأ نم هيلإ دنسي امو ةبجاولا ةقدلاب لوأب ًالوأ لامعأ نم
 تادحولاو قطانملاو تايرومأملا ءاسؤر ةداسلا لبق نم ىرخأ
 . اياضقلا كلتب ةلصلا تاذ

 ةيفارغجلا تايرومأملاب نيدلاو زجحلاو ليصحتلا بعش :رشع يناثلا
 فاضم ةميق / لخد )

 ليصحتلا بعشب ءادألا تالدعم مكحت ىتلا اعلا دعاوقلا >
 : ةيبيرضلا تايرومأملاب زجحلاو
 تاميلعتلل لامعإ ةمدقملا طيسقتلا تابلط ىف تبلا ةعرس نيعتي ١-

 مقر« ٠٠٠١١ ةنسل (؛) مقر ء۱۹۹۸ ةنسل(*0)ةينذيفنتلا
 ءارجإ عم ةقحتسملا ةبيرضلا طيسقت نأشب ۲١٠۷ ةنسل (1)

 حضوي نيطسقملا رابكل لجس كاسمإو نيطسقملا رابكل رصح
 تاونس / قحتسملا غلبملا / هطاشن / هناونع / لومملامسإ) هب
 ةميق / طيسقتلا رارق رودص خيرات / طبرلا ساسأ / قاقحتسإلا
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

3 

- 
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 غلبمو خيرات /طاسقألا ددع / تاديدستلا / ىرهشلا طسقلا

 عمم ( دادسلا مدع ةلاح ىف ةذختملا تاءارجإلا /طسق رخآ

 ليصحتلل ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ نايبلا اذه نم ةروص لاسرإ
 .ةيرهشلا ةعباتملل ةصتخملا ةقطنملاو
 ققحتلا دعب الإ طاشنلا فشكب هجاردإ وأ فلم ىإ دامتعإ مدع
 . تاءارجإلا هذهب راطخإلاو هب تاءارجإلا ةفاك زاجنإ نم
 ةصاخ ةفصبو نيبودنملل ةملسملا زجحلا رماوأ ةعباتم نيعتي

 ةدصرأ ءاهنإو اهذيفنت ةعرسل ةريبكلا ةدصرألا تاذ رماوألا

 . ةذفنم ريغلا زجحلا رماوأ

 ةرورضو ريغلا دي تحت ةيذيفنتلا زوجحلا ةعباتم نيعتي
 دنع ةلماكلا ةقدلا ىرحت عم ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتسإ

 . ماعلا لاملا رادهإل اعنم زجحلا رضاحم ريرحت

 ةينوناقلا تاءارجإلا ىف ريسلاو ةيراقعلا زوجحلا ةعباتم نيعتي

 نم ةيبيرضلا تاقحتسملا ةفاك ليصحت متي ىتح ةمزاللا

 .لومملا
 نا تاهجلا ىدل يبتكملا يذيفنتلا زجحلا ءارجا دنع ىعاري

 ءوض يفو ةفلابم نود طقف ةماهلا تاهجلا ىلع زجحلا متي
 . قحتسملا نيدلا مجح
 تارخأتملا نم ةليصحلا طيشنتل ىنمز جمانرب عضو نيعتي

 ةريبكلا ةدصرألا تاذ تافلملا نم ةصاخبو اهليصحت نكمملا

 .(اهليصحت نكمم ريغلا تالاحلل) طاقسإلا تالاح ىلع زاهجإلاو
 نكمم ريغلا تالاحلل طاقسإلا تالاح ةفاك ىلع زاهجإلا ىعاري

 ٠7١1١ ةنسل (55) مقر تاميلعتلل اقفو كلذو اهليصحت

 ريزو ىلاعم نم ةرداصلا ةيلخادلا تامياعتلاب مازتنإلا نيعتي

 ةنازخلا تاقحتسم ءادنتسإ نأشب ۲١٠۹/٠١/١ خيراتب ةيلاملا

 مقر ةيلاملا ريزو ىلاعم رارقو ىرادإلا زجحلا قيرطب ةماعلا
 تايسيلعتلاو ۲٠۲۲ ةنسل ۷٦ مقرو ۲٠٠١ ةنسل (*4)

 ليصحت نأشب ۲٠۲۲ ةنسل (۲۸) مقر ةحلصملل ةيئيفنتلا

 .ىرادإلا زجحلا قيرطب ةحلصملا تاقحتسم
Nناشب ۲۰ ةنسل (۸) مقر ىرودلا باتكلاب مازتلإلا نيعتي  

 . ةحلصملا تاقحتسم ءادنتسإل ليصحتلاو زجحلا تاءارجإ
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 بجيامل ىندألا دحلا لثمت ةطخلاب ةدراولا ءادألا تالدعم ١-

 ةقطنملا سينر فارشإ تحت ةيرومأم لك ىلع نيعتيو «هذيفنت

 رفسأ امل اقبط اهب لمعلا مجحو مئالتت ىتلا ءادألا تالدعم عضو
 دعوملا ىف ةظخلا ذيفنت نمضي امبو تافلملا درج ةطخ هنع

 .ةعوضوملا تالدعملا تزواجت نإو ىتح ددحملا

 ۲۰۱۷ ةنسل ١١ مقر يرودلا باتكلاب ءاج ام ةاعارم عم -

 دوجو مدع ةلاح يف اهعابتإ بجاولا ةينوناقلا تاءارجالا ناشب

 .ةبيرضلا نيدل ًاءادتسا ينلعلا دازملاب عيبلا دنع نيديازتم

 :مييقتلا سساو ءادالا تالدعم -أ
 ١ ليصحتلا ةعباتم / ليصحتلا رومأم :

 ةعباتم / ليصحتلا ] رومأمل ىلكلا ىرهشلا ءادألا لدعم ددحي ن

 فلم (۳) ددع لمشي نأ ىلع ةطقن )٠٠١( ددعب [ليصحتلا

 . طاقسإ
 لومملا عم ةلاحلا ةعجارم وأ ةيباسح ةركذم لمع مييقت متيو ن

 ةركذم رخآل اقبط ديصرلا ىلع هتقفاوم ىلع لوصحلاو

 لومملا ةقفاوم راوجب عجارملاو رومأملا عيقوتو ةيباسح
 : ىلي امك كلذو خيراتلا نايبو

 طاقنلا نايب

 دحاو ةبيرض عون فلم
 ةبيرض عون نم رثكأ فلم |

 ىلع - ايونس لقألا ىلع نيترم فلملا ةعجارم ةاعارم عم ه
 و ییا کردا ) ديضرلا ىف ریت كانه نوب نإ
 مدع ةلاح ىف ىرهشلا طاشنلا فشك نمض بستحت الأو

 ديصرلا رييغت
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةبنألا لامعألا مييقت متيو >
 لا یدل نيدملل ام زجح رحم تاهجلا راطخإ ]
 كونبلل ةمذلا ىف امب رارقإلا ىلع ماعلا بئانلا ةقفاوم بلط
 ةمذلا ىف امب رارقإلا لاجعتسإ |

 اهتلاحإو كونبلاو تاهجلا دض مازلإلا ىوعد عفر ةركذم دادعإ
 اياضقلا ةبعشل
 ريغلا دي تحت عقوملا زجحلا عفر ةركذم
 دادسلاب لومملل ةريخأ ةبلاطم

 تانايب ءافيتسإل ىرخألا بعشلا عم_تاباطخ
 تايرحتلا بلط تاباطخ
 تاكيشلا ءاغلإو لومملا ةقاطبب طبرلا تاءاغلإ لازنتسإو 0

 ةدتإ

 طيسقت ديحوت وأ طيسقت ليدعت وأ طيسقت قافتإ دقع
 طاسقألا ليصحت ةعباتمو ىرهشلا طاسقألا فشك دادعإ

 طيسقت قافتإ ءاغلإب راذنإ
 طيسقت قافتإ ءاغلإ رارق
 طيسقت قافتإ ضفرب راطخإلا
 ىظفحت زجح رمأ رادصتسإ بلط ةركذم

 . لومملا فلم ىلع عالطإ رضحم
 . اهعاونأ ةفاكب تايرحت |
 . ةعيبطلا ىلع ةنياعملا رضحم |

 . بلطب طاقسإلا ةلاح ىف لومملا ةشقانم
 ىبيرضلا طاقسإلا ةنجلل ةلاحإلاو طاقسإلا تاءارجإ ةفاك لامكتسإ

 . ةصتخملا ةقطنملاب ةيعرفلا

 دادرتسإلا تاءارجإ ءاهنإ وأ ةيجراخ ةصاقملا ءارجإ ءاهنإ

 ىراجلا هباسح ةقاطبب لومملا تاديدست لازنتسإ
 دادس (7) جذومنب لومملاب تاديدست لازنتسإ

 جذامنلاب لومملا راطخإو (اهدعب امو ٠٠١5 تاونسلا نع)

2 
 يقوش قزارلا دبع / ةحلصللا سيئر بتكم /يواكم ماشه

 دادرتسإ وأ ةصاقم | لك

 لاصيإ ؛ لك

 جذومن ٣ لك
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 لومملا راطخإو (اهلبقامو ٠٠١ 4 تاونسلا نع) داروألا ةيفصت

 داروألاب
 ةباينلا ةهجاوم ىف ةدترملا جذامنلا نالعإ
 نأ ىعاري ) جذامنلاب لومملا راطخإ عم ريخأتلا لباقم باستحإ

 . ( اهتاونس
 تاهيبنتلاو تايوستلا نع لوقنملا زجح رماوأ رادصإ

 ىبيرضلا فقوملا بلط نأشب اياضقلا ةبعش ىلع درلا

 (لوصولا ملعب هيلع ىصوم لجسم باطخ بجومب) روضح ةوعد
 ىبيرضلا رارقإلاب ةتباثلا غلابملا نم ققحتلل لومملل

 ٠١٠١( ةنسل ۲۲ مقر تاميلعتلل اقبط

 نع ىبيرضلا رارقإلاب ةددسملا غلابملا نم ققحتلا ةمئاق دادعإ
 ةنسل ۲۲ مقر تاميلعتلل اقبط) اهدعب امو ٠٠٠٠ تاونسلا
1 

 نم مدقملا رارقإلا عقاو نم ةقحتسملا ةبيرضلا ةميقب جذومن ريرحت
 لومملا تاديدست مصخو ( اهدعب امو ٠٠١5 تاونسلا نع ) لومملا
 اقبط) ةيرومأملا نم اهدامتعإو اهتعجارم دعب رارقإلاب ةدراولا
 فلاس جذومنلا اذه نأ ةاعارم عم ۲٠٠١( ةنسل ۲۲ مقر تاميلعتلل
 TT ركذلا

 . ( تايرومأملاب نكيمملا جمانربلا ليغشت نيحل ) |
 ةقحتسملا ةبيرضلا قورفو ريخأتلا لباقم دادسب نيلومملا ةبلاطم
 اهدعبامو ٠٠١5 تاونسلا نع رارقإلا عقاو نم
 ٠١٠١( ةنسل ۲۲ مقر تاميلعتلل اقبط)

 ( ىرابتعإ وأ ىعيبط صخش ) لومملل ةيبيرض ةصلاخم رادصإ
 تاديدستلا دامتعإو دادسلا تادنتسم ةفاك ةعجارم دعب
 اهدعبامو ٠٠٠٠ تاونسلا نع رارقإلاب ةدراولا
 ( ٠٠٠٠١ ةنسل ١" مقر تاميلعتلل اقبط )

 مجح ءوض يف اهمييقتب ليصحتلا ماع ريدم موقي ةبيرضلا باسح تحت ليصحتلاو مصخلا ةعجارم
 كلذ ىعدتست ىتلا تافلملل مييقتلا نوكي نأو فلملل طاقن ٠١ ىصقأ دحب مييقتلا نوكي نأ ىلع تايوستلا

 . ريبك دهج اهيف لذبي ىتلاو طقف

 ا
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 ةر ةف | لك
 ةطقن



 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 : ليصحتلا بعشب نيلماعلل طاشنلا فشك دادعإ دنع ىتآلا ىعاريو
 دنع كلذو راطخإلا عونو فلملا مقرو لومملا مسإ ليجست ةرورض ه

 ةلسرملا تابلاطملا - نيلومملل ةلسرملا روضحلا تاوعرد جاردإ
 تاراظخإلا)  عالطإلا رضاحم - تايرحتلا تابلط - لومملل
 اهنم ققحتلا ةلوهسل كلذو (... ةيرومأملاب ىرخأ بعشل ةهجوملا
 عنتميو ةقطنملاب ىنفلا هيجوتلاو ليصحتلا ريدمو عجارملا ةفرعمب
 . طاشنلا فشكب طقف ددعك اهركذ

 ةيوستلا ديصر ناك ول ىتح لومملل زجح 4 جذامن ريرحت ةرورض ه
 ةنسل (۲۲) مقر ةينيفنتلا تاميلعتلل لامعإ كلذو (ئىشال) جتانلا

 . ىبيرضلا هزكرم ةفرعم لومملل ىنستي ىتح ٠
 ريبك دهج اهيف لذبي ىتلا تافلملا مييقت رابتعإلا نيعب ذخألا عم هن

 نع ةفقوتملا تالاحلا ىف ةصاخبو ةليصح قيقحت نع رفسيو
 ليصحتلا ريدمو ةبعشلا عجارمل مييقتلا ىف قحلا نوكيو دادسلا

 ىوتسم قيقحتل كلذ ليعفت نيعتيو ةيرومأملا سينر دامتعإبو
 . ءادألا نم زيمتم

 : ثلا ةيبيرض تايوست ىئاصخأ ۲
 ةيبيرض تايوست ىئاصخأل ىلكلا ىرهشلا ءادألا لدعم ددحي ه

 ۲٤١ مقر ةيرادإلا ةيمنتلا ريزو رارقب ثدحتسملا ) ثلاث
 ةطقن )٠٠١( ددعب يرهشلا ءادألا لدعم ددحي ( ٠٠٠١ ةنسل
 ءاجامل اقفو ىرخألا لامعألا نم اهلداعياموأ لقألا ىلع

 . ( لامعأ نم هيلإ دنسي امل ةفاضإلاب ) ىرودلا باتكلا اذهب
 ريبك دهج اهيف لذبي ىتلا تافلملا مييقت رابتعإلا نيعب ذخألا عم ه

 نع ةفقوتملا تالاحلا ىف ةصاخبو ةليصح قيقحت نع رفسي
 ريدمو ةبعشلا عجارمل مييقتلا ىف قحلا نوكيو دادسلا
 كلذ ليفت نيعتيو ةيرومأملا سينر دامتعإبو ليصحتلا
 ءادألا نم زيمتم ىوتسم قيقحتل

 :[ ليصحتلاو زجحلا / ىربجلا ذيفنتلا ] رومأم -“
 / يربجلا ذيفنتلا ] رومأمل ىلكلا ىرهشلا ءادألا لدعم ددحي ه

 وحنلا ىلع موقت ةطقن )٠٠١( ددعب [ ليصحتلاو زجحلا

 :ىلاتلا

 1 يقوش قارا هبعا ةحدضتل سيئر بتعم |يواكم ماشه



 دادسلل لومملا راذنإو فلملا ةسارد |

 تاقحتسملا لماكب زجح عيقوتو بودنملا ةبحاصم |
 درجلا ةركذمو بودنملا عم تازوجحملا درج
 ديدبتلا وأ ىلعفلا عيبلا ىلع ةقفاوملا بلط ةركذم دادعإ

 لمعلا بتكم ةسلج روضح
 ا تح ع دسم

8 it 
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 كلذ نع ريرقت ميدقت عم ةعيبطلا ىلع نيبودنملا ةعباتم
 ىباجيإ زجح رضحم (4) لك ةعجارم
 ىبلس زجح رضحم (۷) لك ةعجارم
 مك ا 0 لك ةعجارم

 نات
 ذيفنتلا ]رومأمل زيمملا دهجلا مييقت ىف قحلا ةيرومأملا سيئرلو

 تاقوعم ةلازإو ةليصحلا ةدايز ىف [ ليصحتلاو زجحلا /ىربسج لا

 . نيلومم لا تالكشم لحو ليصحتلا

 :زجحلاو ليصحتلا بودنم <
 تنسب ا وایت ىلا یر ا 0 كد نكي 0

 ذيفنت تالدعملا ذه نم ه5 نوكي نأ ىلع ةطقن )١150(
 زجحلا رماوأل

 وحنلا ىلع يرخأالا ءادالا تالدعم نم ١١“ لاموقيو ه
 :ىلاتلا
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 : ىباجيإ لوقنم زجح عيقوت >

 هينج ٠٠٠١ ةميق ىتح رماوألا |
 ( هينج ٠٠١" ىتح هينج ٠٠٠١ ) نم رثكأ رماوألا

 GREENS رماوألا

 هينج ۰۰۰۰ نم رثكأ رماوألا

 نم رثكأ رماوألا

 راقعلا وأ لوقنملا ىلع ىظفحتلا زجحلا

 راقعلا ىلع ىذيفنتلا زجحلا

 (طسق ۲ لك)
 ا

 : ةيرومأملا جراخ ةليصح هينج 7٠٠٠١ لك >

 ةطقن 1 ةيردنكسإلاو ةزيجلاو ةرهاقلاب
 ةطقن 1, تاظفاحملا مصاوعب

 ةطقن ۲ تايرومأملا ىقاب |
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 : ثلاث ةنيزخ ىناصخأو ةنيزخ رومأم .ه

 ثلاث ةنيزخ يناصخأو ةنيزخلا رومام نم لك ىلع نيعتي ه
 اقبط ةبجاولا ةقدلابو لوأب ًالوأ اهب نيطونملا لامعألا زاجنإ

 مييقت ليصحتلا ريدم / ديسلا ىلوتيو تاميلعتلاب درو امل
 . ةيرومأملا سيئر / ديسلا نم هدمتعي ريرقت ىف امهلامعأ

 : مليفوركيملاو ىلآلا بساحلا بعش : رشع ثلاثلا

 : لاخدإلا مسق -أ
 بساحلا ةبعش لخاد لخدم لكل اهقيقحت بولطملا طاقنلا ددع ١

 . ايرهش ةيساسأ ةطقن )٠١٠٠١( ىلآلا

 تايرومأملا لخاد ىلآلا بساحلا ةبعش ىف لغشملا لامعأ ديدحت 3

 ىفيظولا فصولا ةقاطبل اقبط ةيساسألا ةفيظولا ماهمب مايقلاب

 . لامعأ نم هيلإ لكوي ام زاجنإو
 عيمجل جمانربلا نم جرخت ىتلا ريراقتلل اقبط طاقنلا عيزوت متي ۳

 نود ( ةطقن ١ ) ب لاخدإ ةيلمع لك بسحتو لاخدإلا لامعأ
 :ىلاتلا هجولا ىلع رييغت نودب بسحتف تالاخدإلا يقاب امأ رييغت

 : يلب ام ادع اميف تالخدملا ةفاكل (ةطقن )١ : تامولعملا ةبعش >

 بساحلا ىلع ليجست نايب

 فلملل ةطقن ٣

 فلملل ةطقن 11 ( ةغمدلاو لمعلا بسك تافلمل ) ىساسأ دحاو نايب ليجست

 (كيرش لكل) ةطقن |١ ( ةثرو) ءاكرشلا ليجست

 ةطقن اهل ىودي نيكست
 أ ةطقن "1 ىراقع ۸ جذومن لیجست
 أ ةطقن * رارقإلا تانايب ليجست
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 سيئر
 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 :ىلي ام ادع اميف تالخدملا ةفاكل (ةطقن :)١ اياضقلاو صحفلا >

 بساحلا ىلع ليجست مدل
 ةطقن 0 صحفلا ةركذم صخلم ليجست

 : يلي ام ادع اميف تالخدملا ةفاكل (ةطقن )١ :زجحلاو ليصحتلا <

 ل
 صحفلا جمانرب ىلع تاكيشلا ليجست
 ىنورتكلإلا ليصحتلا جمانرب ىلع تاكيشلا ليجست
 5 , | ليصحتلا جمانرب ىلإ ديدجلا صحفلا نم تاكيشلا فلم بحس
 ىنورتكلإلا

 :ادع امبف تالخدملا ةفاكل (ةطقن :)١ ةيقنتلا لامعأ >

 بساحلا ىلع ليجست | ل 1
 ةطقن | ةذاشلا ةدصرألا ليدعت |
 .تالخدملا ةفاكل (ةطقن :)١ صاخلاو ماعلا رداصلا دونب >

 : يلي ام ادع اميف تالخدملا ةفاكل (ةطقن )١ : صاخلاو ماعلا دراولا دونب >

 بساحلا ىلع ليجست نا يب
 ةطقن ۲ ةمكحملا تارارق

 دطقل ۲ زجح ىرخا
 ةطقن ۲ ىبيرضلا فقوملا ديدحت
 ةطقن 2 اهصخي امو ؛ ٠ ۳ ىلع ضارتعإ
 ةطقن | ( دترم ) دادس ۳ جذومن دراو
 ةطقن 2 صحفلا جمانرب ىلع تاكيشلا ليجست

 ةطقن ۳ E - FINANCE لا ىلع تاكيشلا ليجست
 ةطقن ۲ | ليصحتلا جمانرب ىلإ صحفلا جمانرب نم تاكيشلا فلم بحس
 ىنورتكلإلا
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 : لاخدإلا ةبعشب لمعلا طباوض >
 متتو ءادألا تالدعم فوشك دادعإب بساحلا ريدم موقي ١

 ةعجارمب موقيو عرفلا عياتم نم ةيرومأملاب اهتعجارم
 ةبعشلا ءادأ مامتإو اهليجست نم دكأتلل جذامنلا نم تانيع
 . اهلمعلا

 باتكلا اذهب ةروكذم ريغو اهلاخدإ متي دونب دوجو ةلاح ىف -
 ةيزكرملا ةرادإلا نع ةرداصلا تاقيبطتلا ىف اهتفاضإ متو
 . ةدحاو ةطقنب اهمييقت متي ىلآلا بساحلل

 ةف نع ةو عوزفللو ىلا بتماحلا ةه نوكت كرب
 نيلماعلل ةمزلم تالدعم ىهو لغشمو لخدم لكل تالدعملا

 0 . هلمع بسح لك ةبعشلاب
 مل اذإ مهسأري نم باصن لامكتسإ ةيلوئسم لغشملا ىلع -

 . هلمع ءادأب موقي هنا امك باصنلا لمتكي

 : بساحلاب مليفوركبم لا مسق - ب

 لا فادهألل اقبقخ و

 دادعإلاب مئاقلا مليف مليفوركيملا ىلونسمل ىساسألا لدعملا نوكي ه
 ليحرتلاو فينصتلاو ةمعجارملاو دادعإلاب مئاقلا وأ ريوصتلاو

 ليحرتلاو فينصتلاو ريوصتلاو دادعإلا لامعأب مئاقلا وأ
 ةعجارملا نوكت نأ ىلع ( ًايرهش ةطقن ؛١٠٠) ةعجارملاو
 ةروصملا تادنتسملاب ةيقرولا تادنتسملا ةقباطم لالخ نم

 . ةعجارملا ةحص نم دكأتلا دعب اهمتخو

 ءاوس لماكلاب تايرومأملا لخاد ةيدنتسملا ةرودلا ريوصت زاجنإ
 . هفالخو تامولعم وأ زجح وأ صحف
 لدعملا ءادأ ءانثأ تايرومأملا لخاد ةماهلا تافلملا ريوصت زاجنإ

 . ةليصحلا قيقحت ماود ظفحي امب
 باتكلل اقبط ) ةميدقلا تافلملا نم ددع ربكأ ريوصت زاجنإ
 لاملاو دهجلا نم ريثكلا رفوي امب ۲١٠١( ةنسل ٣ ىرودلا
 عءادأةع رس ىلع هعاسيامبو ةحلكلصملل
 ريوصت عورشم ءادأ ةعرس ىلع دعاسي امبو اهتدوجو فئاظولا
 . هتفلكت نم ليلقتلاو تانايبلا
 ىستح هتالدعمب تايرومأملاب ىلآلا بساحلا لخاد درف لك لالقتسإ

 ي
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 :مليفوركيملا لامعأب مايقلا طباوض >

۲ 

 يندألا دحلاب قباسلا لودجلاب درت مل ىرخأ لامعأ ةيأ مييقت متي
 ةنفلاو ةفيظولا عون ديدحت متيو لودجلاب هدوجوم ةفيظو ةيأب
 . عرفلا ماع ريدم لالخ نم قباسلا لودجلا نم اهيلإ ىمتني ىتلا
 تاءارجإ ريوصت عم رصحلا تالجسل اقبط ريوصتلاب تايرومأملا مزتلت
 طاشنلا فوشك عم قفاوتي امب دراولاو رداصلاو زجحلاو صحفلا
 .ىرخألا بعشلاو زجحلاو صحفلا ىرومأمب ةصاخلا
 ةيمهألا ةجردل اقبط ةميدقلا تافلملا ريوصتب تاي رومأملا مزتلت

 . مليفوركيملا تاميلعتل اقبطو
 اهءاشنإ متي ىتلا ىساسألا نايبلا تافلم ريوصتلا نم ىنثتست
 نم ربتعتو اهليحرت ةلاحتسإل اهل ليجست مقر ءاشنإ متي مل ىتلاو
 . اهل ىبيرض ليجست مقر رادصإ روف ىساسألا لدعملا
 مومع ىريدمو تايرومأملا ءاسؤر / ةداسلا ىلع دسيكأتلا عم
 : ىلي امب تامولعملاو ليصحتلاو صحفلا

 ناك ءاوس اينورتكلإ تافلملا ريوصت دعب دنتسم ىأ قافرإ متيال هت
 دراو ىأ ) ىجراخ وأ ( ةيرومأملا لخاد هؤاشنإ مت ىأ) ىلخاد دنتسم

 ديفي امب همتخو اينورتكلإ هريوصت دعب الإ ( ةيرومأملا جراخ نم
 . ةقرو لك ىلع ريوصتلا

 ةدحو ىلإ هميلست دعب الإ روماملا طاشن فشك دامتعإ متيال ه
 ىلع كلذ ديفيام هؤاطعإو ةيرومأملاب ىنورتكيلإلا فيشرألا
 ىلاتلا ره لا سف هريووصتمتسي نأ

 ءاهنإب هيعباتمو عرفلا ريدمو ةيرومأملا سيئر رطخيو
 ةلخادلا تادنتسملا روصتو ايمسر طاشنلا فوشكل ريوصتلا
 ء صحف ) ىنورتكلإلا فيشرألا ماظن ىلع طاشنلا فشك ىف

 . كلذ ديفي امب ةقرو لك متخو ( خلإ .. تاءارجإ ٠ تاراطخإ
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 ريوصت دعب الإ تافيشرألاب ةديدجلا تافلملا عضو متيال ©
 امبةقرو لك متخو ( ءاشنإلا تادنتسم ) اينورتكلإ اهتادنتسم
 ىقرولا فيشرألا لوئسم ىلع كلذب هيبنتلا متيو ريوصتلا ديفي
 . ةينوناقلا ةلءاسملل ضرعت الإو

 تافلملا لخاد قاروأ ةيأ وأ تادنتسملا ةعابط مدع ةاعارم ته
 ايمسر ةبولطملا تادنتسملا الإ ) اينورتكلإ اهريوصت مت ىتلاو
 مظنلا لالخ نم اهيلع عالطإلاب ىفتكيو ( ةيجراخ تاهجل
 . نيصتخملا ةفرعمب كلذل ةدعملا

 : ةماع تاميلعت - ج
 ىلآلا بساحلا بعشب ةصاخلا تالدعملا ذيفنت ةعباتم متي >

 بساحلا بعش ىريدم لبق نم ةيبيرضلا زكارملاو تايرومأملاب
 عورفلا ىرد مو تاا ييرومأملا ءا سؤرو
 قيقحتل طبضنمو قسنم لكشب ىلآلا بساحلاب ةيزكرملا تارادإلاو
 . تالدعملا هذه نم ةوجرملا فادهألا

 ةصاخلا تاميلعتلاو ةيرودلا بتكلا قيبطتو ذيفنتو ةعباتم متي >
 ةرادإلا ىعباتمو عورفلا ىعباتمو ىلوئسم لالخ نم مليفوركيملاب
 مليفور كيملل ةماعلا ةرادإلاو ةعزوملا مظنلاو ريوصتلل ةماعلا
 . ةعباتملاو طيطختلل ةيزكرملا ةرادالاو

 ىسنفلا شيتفتلاب اهريغ نود اهب طونملا ىه ىلآلا بساحلا عورق >
 . تايرومأملاب ىلآلا بساحلا بعش ىلع
 ةلسرملا ةيرهشلا ةيئاصحإلا دادعإب ىلآلا بساحلا مازتلإ >

 مقر ىرودلا باتكلل اذيفنت ةعباتملاو طيطختلل ةيزكرملا ةرادإلل
 خيراتب رداصلا معلا روشنملاو ۲۰۱۳ ةنسل (۲۲)

 ةحلصملا سينر | ذاتسألا ددسلا نم ۴١
 دادعإ ةعرسو ةلوهسل ةيئاصحإلاب صاخلا جمانربلا ليعفتل كلذو
 . ىلآلا بساحلا عورف ةيلونسم تحت كلذو ريراقتلا

 رارقلا قيبطت متي لماكلاب ىساسألا لدعملا قيقحت مدع ةلاح ىف >
 ةنسل (58١)مقر روشنملاو ٠١١5 ةنسل )۲۲١( مقر ىرازولا
 ةييبيدأتلا تاءازجلا ىلع ةبترتملا ةيلاملا راثآلا نشب ۲
 . ةيرصملا بئارضلا ةحلصمب
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 ةداجإلاو ةقدلاو زيمتلا ةموادم ىلع نيلماعلا ةداسلاب ةحلصملا بيهت
 ةيبيرضلا زكارملاو تايرومأملا ءاسؤر ةداسلا ةحاصملا دشانتامك
 تاعاطق لخاد ةلماشلا ةنكيملا ةيلمعب عفدلل ةقد لكب كلذ ةعباتم
 اقبط حيحصلا رارقلا ذاختإ ىلع دعاسي امم لماكلاب ةحاصملا
 . بسانملا تيقوتلا ىف ةرفوتملا ةحيحصلا تامولعملل

 :ىرخألا ةنكيمملا بعشلا -
 ( ةيبيرضلا زكارملاو تايرومأملا لخاد ( ةفلتخملا بعشلا ربتعت
 ىلآلا بساحلل ةيزكرملا ةرادإلا تارادصإ ةفاك قيبطتب موقت ا

 افيكو امك لماكلاب اهقيبطتو تاموطملا ايجولونكت عاطقو
 ىلآلا بسلا مادختساإب لامعألا عيمج ىلع زاهجإلاو
 زكرملا وأ ةيرومأملا تاذب ىلآلا بساحلا ةبعش ةلماعم لماعت

 . ىبيرضلا

 زكارملاو تايرومأملاب تايئاصحإلا ) ةطخلا ةعباتم ةدحو :رشع عبارلا

 : ليصحتلا وأ صحفلا تايئاصحإ

 قلعتي امو لمعلا اذه نأ ساسأ ىلع تايئاصحإلا رومأم مييقت متي ا
 نأل ارظن ايرهش مايأ ةرشع هنم قرغتسي لامعا نم هب
 لبق ةحاصملاب ةصتخملا تاهجلا ىلإ لصت نأو دبال تايئاصحإلا
 هجولا ىلع لمعلا اذهب همايق طرتشيو رهش لك نم رشاعلا مويلا
 .ددحملا دعوملاو ةبجاولا ةقدلابو لمكألا

 ىف ديصرلا هب حضوي تايئاصحإلل لجس كاسمإب موقي نأ نيعتيو >
 ًاليهست كلذو ًايرهش تازاجنإلا هنم لزنتسي مث قباسلا رهشلا
 نوكيو ةيرومأملا نم بلطت تانايب ةيأ جارختسإ ةعرسلو لمعلل
 . تايئاصحإلا رومأم ةدهع لجسلا اذه

 ىستح ةبسانم اهارت لامعأ ةيأ دانسإب موقت نأ ةيرومأملا ىلعو >
 . هءالمزب ةوسأ الماك هطاشن فشك نوكي
 . ةيئاصحإلا جذامنلا ريرحت دنع حوضولاو ةقدلا ىعاري ا>
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 ةيرصملا بئارضلا ةحلصم

 ىلع ىلوألا ةجردلابو فقوتي ةحاصملا ةطخ حاجن نأ كشال

 قطانملا ءاسؤر ةداسلا ىلعو تايوتسملا فلتخم ىلع ذيفنتلا ةعباتم

 نوكيل اهيلع فارشإلاو اهل ةعباتلا تايرومأملل ةيميظنت ةطخ عضو
 لالخ ةعوضوملا ةظخلا زاجنإ نم ءاهتنإلا ىساسألا اهفده
 ةعباتمو فارشا تحت كلذو 7١١7/5/7١ ىف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا

 .ةيبيرضلا ذفانملاو زكارملاو قطانملا عاطق

 مازتلإلاو ةيحان نم افيك ءادألا ىوتسمب ءاقترإلا نم دكأتلا بجيو
 ةعباتم لالخ نم ىرخأ ةيحان نم ددحملا هدعوم ىف جمانربلا ذيفنتب
 : ةيلاتلا لحارملا ىف زاجنإلل ةيناديم

 ( ىلوألا ةلحرملا )
 ةعجارمب ةيرومأم لك سيئرو ةيبيرض ةبعش لك ريدم موسقي >

 اقفو ةعوضوملا ةطخلا ذيفنت ىدم ديدحتل طاشنلا فوشكل ةيرهش

 . باتكلا اذه ماكحأل

 ( ةيناثلا ةلحرملا )
 اقفو ةيرومأم لك طاشن فوشك ةعجارم ةيبيرض ةقطنم لك ىلع >

 تحتو ةدراولا جذامنلا ةسارد لالخ نم اهزاجنإو اهصاصتخإل
 تالدعملل اقفو ةطخلا ذيفنت نم دكأتلل ميقملا شتفملا ةيلوئسم

 جالع ىف اهذاختإ بجي ىتلا تاحارتقإلاو ىندأ دحك ةعوضوملا

 . لوأب الوأ رهظي روصق ىأ
 ىلع ةيئاصحإلا جذامنلا ريرحت دنع حوضولاو ةقدلا ةاعارم عم >

 ىصقأ دحب يجيتارتسالا ةرادإلل ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ لصت نأ

 .ةطخلا ذيفنت نم دكأتلل رهش لك نم رشاعلا مويلا
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 ( ةثلاثلا ةلحرملا )
 تازاجنإ ذيفنت ةعباتمب ةيجيتارتسالا ةرادإلل ةيزكرملا ةرادإلا موقت >

 اهيلإ درت ىتلا تايئاصحإلا عقاو نم لوأب إلوأ تايروماملا
 جالعب ةليفكلا تاءارجالا ذاختاو ةعوضوملا ةظخلاب اهتقباطمو
 .لوأب وأ رهظي روصق ىأ

 ققحتلاو يرودلا شيتقفتلا ةيلخادلا ةعجارملل ةماعلا ةرادإلا ىلعو >
 ءادألا لدعم اهيف ققحتي ال ىتلا لاوحألا ىفو ةطخلا ذيفنت نم
 سيئر مزتلي باتكلا اذهب ةدراولا دعاوقلل اقبط ىندأ دحك ىرهشلا
 ىرازولا رارقلا قيبطت ةاعارمب (ىبيرضلا زكرملا وأ ةيرومأملا)
 ۲١۱۲ ةنسل !8"5مقرروشنملاو ۲٠١٠١ ةنسل ( ۲١١ )مقر
 ةحلصمب ةنيبيدأتلا تاءازجلا ىلع ةبترتملا ةيلاملا راثآلا ناش ىف
 تحتو ةقطنملا سيئر نم كلذ دمتعي نأ ىلع ةيرصملا بئارضلا

 اذهرشن ذفانملاوزكارملاو قطانملا نوئش عاضطق يلوتي
 هعباتلا تايرومأملاو ةيبيرضلا قطانملا ةفاك ىلع يودلا باتكلا
 1١11/١1/١. نم ًارابتعإ هذيفنتو هب لمعلل اهل

 ؛؛؛ قيفوتلا ىلو هللاو

 " سابع ق فوت راتخم ' ؟ 40719 صف فحم
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